
วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย มงคล วรรณประภา วท. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาย พีรยทุธ พลอยแหวน บว. ผช.หนต.
2 3. น.ส ม่ิงขวญั เสืองามเอ่ียม มษ. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาง รัตนาพร  เกษตร ศป.

22 เม.ย. 64 1 2. นาย ยทุธพงศ ์การสมเพียร สฬ.
2 3. น.ส. วิมลมาลย ์สมคะเน ศษ.

23 เม.ย. 64 1 4. นาย ธรรมภิสิทธ์ิ  เตม็สงัข์ บว.
2 5. นาย ภูชิตภสัร์ แพงค ามุรินทร์ สวป.

24 เม.ย. 64 1 6. น.ส. พิมพช์ญา  รัตนกุลศิริเชาว์ บธ.
2 7. น.ส. พิมพช์นก โพธิปัสสา ศษ.

25 เม.ย. 64 1 8. น.ส ธดาภรณ์ สุขสวสัด์ิ รศ.
2 9. นาย ธนัยน์ริศ นนัทรัตน์ สท.

10. นาง สุดใจ มณีจกัร สพ.
11. นาง เยาวรัช  ทองเสริม สธ.
12. นาย ทศพร ขวญัใจ สท.
13. นาย บุญยนื ภู่มาลา กอ.
14. น.ส. กาญจณ์กีฬา กาลมาสม ศษ.
15. น.ส. สุภาพร เต่ียบวัแกว้ บว.
16. น.ส สุพรรษา ทานะมยั กจ.
17. นาง ชมพู ร่ืนอายุ รศ.
18. นาย จกัรวิทย ์นนทะสาร สวป.
19. นาย คมสนั  ภูมิไพบูลย์ บธ.
20. นาง สุณี รัตนกุล ศษ.
21. น.ส วิไลลกัษ ์เมฆวิจิตร รศ.
22. น.ส. พณันิดา   มีลา สธ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

     สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  KLB201



-2-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. น.ส. อารีพร  เร่ียมทอง ศป.
24. นาง ศิริอนนัต ์ศรีส าอางค์ สพ.

กรรมการกองกลาง
1. นาย สมิทธ์ หยกไพศาล เอ่ียมพิบูลยว์ฒันา วท.
2. น.ส. ประวีณา สกุลลกัษณ์ บว.
3. น.ส ภิศรามณีย ์อาจชอบการ มษ.
4. นาย ธานินทร์ ศิริไพบูลย์ สท.
5. นาย กฤษณะ เพช็ร์สุวรรณ กอ.
6. น.ส. อรรถภรณ์ พุม่คง สฬ.
7. น.ส วชีราพร บุญช่วย กจ.
8. นาย วณัฐพงศ ์เบญจพงศ์ ศษ.
9. นาย อุเทน กอ้นเมฆ บธ.
10. นาง ศิริญา จนัทร์เพช็ร์ ศษ.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. นาง วรรณิดา  แซ่มา้ กอ.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. น.ส. สมฉวี ศิริโสภณา บธ. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาง ศริญญา วีรอนนัตมิตร กจ. ผช.หนต.
2 3. นาย อิบรอฮิม มะลี มษ. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย อาคม มีมาก กอ.

22 เม.ย. 64 1 2. นาย ศุภวฒัน์ จกัรหนู กน.
2 3. น.ส. นรินทร  ผูมี้ทรัพย์ สนช.

23 เม.ย. 64 1 4. น.ส สุชนชมา นิลโกศล กจ.
2 5. นาย ศิริพงษ ์ ภูสพาน สธ.

24 เม.ย. 64 1 6. น.ส. สุดาทิพย ์ สายฟ่ัน บธ.
2 7. นาง เกษรา วฒันวินิจฉยั มษ.

25 เม.ย. 64 1 8. นาง สุพรรณี แก่นณรงค์ สวป.
2 9. นาง นงลกัษณ์ วงษศ์ุข สท.

10. นาย บุญนภา  บุญมี สพ.
11. น.ส. มทัฌิมา  สุทธิสุข สธ.
12. นาย พีระพฒัน์ นามกูล สท.
13. น.ส. ชนิดา อุตชานนทต์รี วท.
14. นาย ราเชนทร์ บรรดาศกัด์ิ กอ.
15. น.ส. พชัรา  ยงเพชร สนช.
16. น.ส. กชพร ธรฤทธ์ิ กก.
17. น.ส. สุภาพร  สงวนศรี สพ.
18. น.ส. กรรณิการ์  แสนสุภา ศษ.
19. นาง น่ิมนวล คงเจริญ มษ.
20. นาย วิเชียร แผลงมจัฉา สวป.
21. นาย ศิวชั  เทียมทดั ศศ.
22. นาย ปกรณ์  ธาระสืบ กค.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

     สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  KLB301



-4-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. นาย โรจนศกัด์ิ  แสงธศิริวิไล สพ.
24. นาย คณิต พงษพิ์ริยะเดชะ วท.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. ภิญญภา  เศวตนรากุล บธ.
2. นาง วรวรรณ์ วรจินต์ กจ.
3. น.ส พชัรินทร์ ชยัวรรณ มษ.
4. นาย มนสั พิพฒัน์เกียรติกุล กอ.
5. นาย ศุภณัฐ  ใจบุญ กน.
6. นาย พุทธิพงศ ์ เจริญสิทธ์ิ ตสน.
7. น.ส. จารุวรรณ นวลทูล กก.
8. น.ส ชรินกาญจน์ นวลธรรมสิทธ์ิ กจ.
9. น.ส. ดวงพร พิมพส์วสัด์ิ กค.
10. น.ส. วนิดา  ฉตัรวิราคม ศษ.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. น.ส. พชัราวดี วฒันวิกยกิ์จ วท. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาย ธวชัชยั อ่วมเกษม ศศ. ผช.หนต.
2 3. น.ส. พรทิพย ์วิริยะวฒันา วท. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย ประจิตร์  สุดศรี สนช.

22 เม.ย. 64 1 2. นาย สมนึก กล่ินหอม กน.
2 3. นาย ณัฐพงษ ์แกว้กระจก กก.

23 เม.ย. 64 1 4. น.ส. เบญชญา  พิสมยั นต.
2 5. นาย ธนาธิป มะโนค า สธ.ป.

24 เม.ย. 64 1 6. น.ส. นรินทร  ขาววงษ์ บธ.
2 7. นาง ปฐิมาพร   ลอ้มลาย สธ.

25 เม.ย. 64 1 8. นาย อภิชยั  ทองเจริญ รศ.
2 9. น.ส. พชัรินทร์ ศรีภูมิ สก.

10. น.ส. พารารัตน์ ทศันาเอ่ียม สพ.
11. น.ส. วลยัลกัษณ์  เสนากูล สธ.ป.
12. นาย พรชยั  กวา้งศูนย์ สนช.
13. น.ส อรอนงค ์ทองเฉลิม กบศ.
14. น.ส. นณณ หวงัหลี กก.
15. นาง สาธิตา  ใจสบาย สธ.
16. นาย พจน์ บลัลงักโ์พธ์ิ นต.
17. น.ส. นุจรินทร์  จนัทร์อุดม บธ.
18. น.ส. อญัชลิกา   นุ่มส าอางค์ สธ.
19. นาย กฤษฎา  ตนัติไพศาลกิจ รศ.
20. น.ส. มญัชุกานต ์ช่อผกา สก.
21. นาย พงษพ์จน์ เดชวิจิตร์ สพ.
22. นาง สนัติยา มสักา สธ.ป.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

        สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ   ตึก  KLB401
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วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. น.ส ทิพยวรรณ พิบูลยส์วสัด์ิ รศ.
24. น.ส. วิลาวรรณ   บางแบ่ง สธ.

กรรมการกองกลาง
1. นาย ปรัชยเ์ฉก คลงัสิน วท.
2. น.ส วนิดา พิมพโ์คตร ศศ.
3. นาง เบญจมาศ โพธิอรรถ วท.
4. นาย สมศกัด์ิ  สะนี สท.
5. น.ส. รุจิราภรณ์ ปานแกว้ สวพ.
6. นาง พรพรหม ค  าแกว้ กน.
7. นาย ยทุธนา หงษแ์กว้ กบศ.
8. นาย จิรภทัร วงศแ์หวน กก.
9. นาง จินตนา นวลสุมา สก.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. พิจิตรา  อินตะ๊ กอ.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย ปรเมษฐ์ บุญน าศิริกิจ บธ. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาง อาริสรา ศกัด์ิชยั วท. ผช.หนต.
2 3. น.ส. อญัชลี วิมลศิลป์ ศษ. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย พนมกรณ์ การสมเพียร สปค.

22 เม.ย. 64 1 2. น.ส. อรอุษา  วงษท์อง วศ.
2 3. นาง อาทิตยา  อ่ิมกระจ่าง บธ.

23 เม.ย. 64 1 4. นาย พรชยั ชอบกิจ ศศ.
2 5. นาย กฤษดา สุทีวรรน์ สก.

24 เม.ย. 64 1 6. น.ส. ปาริชาติ  พุม่กนั สวป.
2 7. น.ส. วรรณพร  พรหมแกว้ บธ.

25 เม.ย. 64 1 8. นาย มานพ  บุญน้อย สท.
2 9. นาย อคัรชยั  บูสิมานนท์ กน.

10. นาย นิวฒัน์ นาคสมบูรณ์ สพ.
11. นาย วรทศัน์ มาชยัวงศ์ บว.
12. นาย พิรัฏฐ์   เอ่ียมจรูญ สธ. 
13. น.ส. ปวีณา  ชยัรัตน์ วศ.
14. น.ส นุสรา คนไหว นต.
15. นาย นรินทร์  เอ่ียมจรูญ บธ.
16. น.ส. จิราพร  คชภกัดี ศศ.
17. นาย คณินพชัร์ ถิระโรจนสุวรรณ สก.
18. นาย หะกีม  ลีวาเมาะ สวป.
19. นาง อาภรณ์  เจริญผล สธ. 
20. น.ส. พรรณทิภา  วิชยัเมือง บธ.
21. น.ส. วิชยา  ชยัยะ สท.
22. น.ส. ปรีดา ศรีช่วย สพ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

         สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  KLB501



-8-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. น.ส. วิรุบล จนัตา บว.
24. นาย พีระพล  ประดู่ สธ. 

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. ชนญัชิดา แกว้ทิพยเนตร์ บธ.
2. น.ส. ประภสัสรา เคนพรม วท.
3. น.ส. เอ้ือทิพย ์ คงกระพนัธ์ ศษ.
4. นาง ยวุดี กล ่าอินทร์ สธก.
5. น.ส. จิระพร บุญถือ สปค.
6. นาง สุรีรัตน์ การสมเพียร สปค.
7. นาย วุฒิกรณ์ เทพฤทธ์ิ สฬ.
8. นาย สามารถ จิตมัน่ สฬ.
9. นาย วิษณุพร  อริยะ นต.
10. น.ส พอตา ทองประเสริฐ กน.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย เสรี ค  าอัน่ ศษ. หนต.

20 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย เจริญ ศิริโภคาสมบติั สวอ.

21 เม.ย. 64 1 2. น.ส. เบญ็จลกัษณ์ ธรรมบุตร สก.
2 3. นาย สิงห์  เสือคง นต.

22 เม.ย. 64 1 4. น.ส. อจัฉรา  อ่ิมทรัพย์ บธ.
2 5. น.ส. รวินทรา  เอ่ียมรัตน์ วท.

23 เม.ย. 64 1 6. นาย กิติพร เยาวะ สวป.
2 7. น.ส สุภาวิณี บวับาน สท.

24 เม.ย. 64 1 8. นาย ศกัดา  หลงัสนั สธ.
2 9. น.ส. สุวนนัต ์ หลดัจนั สธ.

25 เม.ย. 64 1 กรรมการกองกลาง
2 1. น.ส. จุฑามาศ  แสงงาม ศษ.

2. น.ส. ปัทมนนัท ์จงศิญาณพนัธ์ บธ.
3. น.ส. ศศิธร จูมดอก สพ.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. นาง ชาลิสา  ธราพร กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

      สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ NMB301



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย สุชล แกว้ประทุม สก. หนต.

20 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย เริงชยั พลขยนั มษ.

21 เม.ย. 64 1 2. น.ส อุสุมา โตะ๊ดิน นต.
2 3. นาย จกัรี  จนัทะโชติ บธ.

22 เม.ย. 64 1 4. น.ส. ภคัธีมา พงศว์ุฒิศกัด์ิ สก.
2 5. นาง สุวรรณา  พรหมทอง วท.

23 เม.ย. 64 1 6. น.ส วราภรณ์ คอนสติง รศ.
2 7. นาง ชนนัพร โตะ๊สมนั สท.

24 เม.ย. 64 1 8. นาย ชาย คูตระกูล สพ.
2 9. น.ส. ปนดัดา  บุญมาเลิศ สธ.

25 เม.ย. 64 1 กรรมการกองกลาง
2 1. นาย กษิดินทร์ เศวตชาติ สก.

2. น.ส จิราณี ศิริจร รศ.
3. นาง ศรินยา ศรีพรวรรณ์ กน.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  NMB401



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. น.ส. สมกมล รักวีรธรรม ศษ. หนต.

20 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาง วรรณา ยะก๊บ ศศ.

21 เม.ย. 64 1 2. นาง ศรีสุดา มาเลิศ สก.
2 3. นาย วรวุฒิ  เพชรคง บธ.

22 เม.ย. 64 1 4. นาง สวิน มีพรกิจ มษ.
2 5. นาย สุเมธ บุญมาเลิศ วท.

23 เม.ย. 64 1 6. น.ส. แกว้ตา ประทชัสานงั สก.
2 7. นาย ณรงค ์ก าเนิดเรือง สท.

24 เม.ย. 64 1 8. นาย ธนานนัต ์ หาญณรงค์ สธ.
2 9. น.ส. ศุจิรัตน์ ตั้งประเสริฐ บว.

25 เม.ย. 64 1 กรรมการกองกลาง
2 1. นาย อมัรี วาเลาะ ศษ.

2. น.ส. อรพรรณ  นิยมการกิจ รศ.
3. นาย สายณัห์ งานขยนั สฬ.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. นาง ณัฐณิชา  สายสมบติั กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  NMB501



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย อลงกรณ์ อศัวโสวรรณ ศษ. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาง กนกพร โฉมศรี สพ. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 เม.ย. 64 1 1. น.ส จีรนนัท ์เจริญนาม กจ.
2 2. นาย นิรันดร์ จนัทร์ละมูล บธ.

22 เม.ย. 64 1 3. น.ส สุกญัญา สมานเพ่ือน มษ.
2 4. นาง วงษเ์ดือน นนทรีย์ วท.

23 เม.ย. 64 1 5. นาย ชยัวฒัน์ ห้วงน ้า สปส.
2 6. น.ส นาฏโศพิษฐ พนัธุมสุต สวป.

24 เม.ย. 64 1 7. นาย ธีรศกัด์ิ เพราะส าเนียง สท.
2 8. น.ส กญัญาภคั หวงัไชยะ กผ.

25 เม.ย. 64 1 9. นาย เชาวนนท ์ สินธุพรม สพ.
2 10. นาย สญัรัฐ  ลกัขณา สธ.

11. น.ส เยาวพา นิรมิตรมหาปัญญา สท.
12. นาย พิทยตุม ์ โตข า บธ.
13. น.ส พิชานนัท ์วลัยเ์ครือ กผ.
14. นาย ณรงคศ์กัด์ิ ภู่อร่าม สพ.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. อญัชลีพร ลพประเสริฐ ศษ.
2. นาย จกัรพงศ ์มงคลทิพย์ สพ.
3. น.ส. อริสราวลัย ์บุดดา สม.
4. น.ส. มณัฑนา  รอดจนัทร์ วท.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  NMB502



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. น.ส. ตติยา โชคบุญเป่ียม วท. หนต.

20 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย ธงชยั ช่วยสถิตย์ สวพ.

21 เม.ย. 64 1 2. นาง พลอยปภสั เพ่ือเกียรติ บธ.
2 3. นาย มาณิต แกลว้ทนงค์ วท.

22 เม.ย. 64 1 4. นาง ละออ ทองย ัง่ยนื รศ.
2 5. น.ส น ้าทิพย ์ยคุลธรวงศ์ ศศ.

23 เม.ย. 64 1 6. นาย วรพงษ ์เป่ียมวิริยวงศ์ สท.
2 7. นาง ลกัขิกา ขจดัภยั สพ.

24 เม.ย. 64 1 8. นาง เสาวณีย ์แกว้วิฑูรย์ สธ.ป.
2 9. น.ส. อรุณรัตน์    ทวีกุล สธ.

25 เม.ย. 64 1 กรรมการกองกลาง
2 1. น.ส. ฤทยัรัตน์ บุญสมบติั วท.

2. นาง นงคพ์งา รุจิหาญ รศ.
3. นาย เดชา กลมเกล้ียง กน.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  NMB503



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. น.ส. สุปริญญา ชุกะวฒัน์ บธ. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาง สายฝน จนัทร์ละมูล บธ. ผช.หนต.
2 3. นาย ทเนศ นิตรลาภ สท. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. น.ส. สุรางคนา  พินอยูว่งษ์ ทศ.

22 เม.ย. 64 1 2. น.ส. เยาวภา แสนเขียว ศษ.
2 3. นาย จุมพล  แพรกม่วง สวพ.

23 เม.ย. 64 1 4. น.ส อารียา ยอมิน กจ.
2 5. นาง เฉลิม ขวญัมงคล สก.

24 เม.ย. 64 1 6. นาย จตุพร ทองน้อย สท.
2 7. น.ส วนัอาสาฬห์ เตม็สงัข์ บธ.

25 เม.ย. 64 1 8. นาง ละมยั ปากพลีนอก สธ.ป.
2 9. นาง นิภา   สมิตะสิริ สธ.

10. น.ส. กชพร  ชวนสวสัด์ิ ทศ.
11. นาย อนุวฒัน์ บางแบ่ง ศษ.
12. น.ส. ชนิดา  แสนค าวงั วศ.
13. น.ส ปอแกว้ ใบรัก นต.
14. น.ส. ชญานุช มะโนแป๊ก สก.
15. นาง ซลัมา  เล๊าะมะ๊ สท.
16. น.ส. ปิยะนุช เงินชูศรี บธ.
17. น.ส. มณฑสิ์ริ  เลาหบุตร สธ.ป.
18. นาย สิทธิทศัน์   รักงาม สธ.

กรรมการกองกลาง
1. นาง โสภา ลอ้ทอง บธ.
2. นาย สถาพร สะราค า บธ.
3. นาย ปรีชา นาคแกว้ สท.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  SBB201



-20-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

4. นาย เอกสิทธิ ทองอุ่น สท.
5. นาย ทศพล โคมหอม กจ.
6. น.ส วีระยา จิตนารินทร์ นต.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. นาง อรพิน  นาถวิล กอ.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. น.ส. จุฑารัตน์ วรประทีป วท. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาย ปิยวฒัน์ ป่ินประชาสรร บธ. ผช.หนต.
2 3. น.ส. อชิรญา อรรถผลศีล สธ.ป. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย สราวุฒิ  ทวีรัตน์ สนช.

22 เม.ย. 64 1 2. น.ส. อาทิตยา  เห็นประเสริฐ สพ.
2 3. นาย จีระวรรณ การภูธร กก.

23 เม.ย. 64 1 4. นาย จีระพงษ ์ จนัทร์พาณิชย์ บธ.
2 5. นาย จิโรจ โคตะนนท์ มษ.

24 เม.ย. 64 1 6. น.ส. สุริษา  ธวชัชยัพิบูลย์ รศ.
2 7. นาย จาตุรงค ์มงคลทิพย์ สพ.

25 เม.ย. 64 1 8. น.ส. ปารดา ศิริไธสง สธ.ป.
2 9. นาย วีระชยั   นาสารีย์ สธ. 

10. น.ส. สาวิตรี  จงสาครสิน สนช.
11. นาย พงศน์รินทร์ อินทร์แกว้ สม.
12. นาง สาริศา แสงสุข กก.
13. นาย วรทย ์ สวสัด์ิเวช บธ.
14. น.ส ชลพรรษ ล้ินบาง มษ.
15. น.ส. สุวิกรานต ์ไตรวิทยาศิลป์ สก.
16. นาย ปฐม ผดุงชอบ สพ.
17. น.ส. รชนีกร พ่วงโพธ์ิ สธ.ป.
18. น.ส. สุนิศรา  เอ่ียมคง สธ. 

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. มยรุา ทองช่วง วท.
2. นาย นิธาน นาคสมบูรณ์ บธ.
3. น.ส. อารยา ศรีบุญเรือง สธ.ป.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  SBB401



-24-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

4. นาย วรนนัท ์ จนัทร์สวี สม.
5. นาย ธนกฤติ พรหมนิมิตร รศ.
6. นาง มธุตฤณ เตียง สก.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. นาง พรทิพย ์ กิจเจริญ กอ.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาง ณภสันนัทร์ ศุภลกัษณ์นารี สก. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาย ส าเริง พานสมัฤทธ์ิ วท. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 เม.ย. 64 1 1. น.ส. ทยดิา เลิศชนะเดชา สธ.ป.
2 2. นาย รณชิต ยงสวสัด์ิ กอ.

22 เม.ย. 64 1 3. น.ส. อุษณีย ์คงเจริญ ศษ.
2 4. น.ส. ภทัรภร ฮะซนั วท.

23 เม.ย. 64 1 5. นาย ณัฐพชัร์ ศิริวฒัน์ บธ.
2 6. นาย ชาญณรงค ์กล่อมสกุล สก.

24 เม.ย. 64 1 7. นาง สุจิตรา กระฐินทอง สท.
2 8. น.ส. ศิริรัตน์ อนัจิตร บว.

25 เม.ย. 64 1 9. น.ส. อรินยา สุธงสา สธ.ป.
2 10. น.ส. สุจิตรา กรีฑาเวช สก.

11. นาย โสภณ ศรีส าอางค์ กอ.
12. น.ส. รัชดาภรณ์ โลเกศเสถียร ศษ.
13. น.ส. ธนิวรรณ ช่ืนอารมณ์ วท.
14. นาย วินยั  ไชยเทศ บธ.
15. นาย ณัฐวฒัน์ กล่ินนาค สท.
16. น.ส. วรรณภา ตะกรุดอ่อน บว.
17. นาง ญาณิศา ธญัญเจริญ สธ.ป.
18. น.ส มณทิวา สงัขท์อง มษ.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. ธญัญสุดา เทียมพกัตร์ สก.
2. นาง ศิริพนัธ์ จนัทรวิเชียร วท.
3. นาย สมคิด ชูฤทธ์ิ สฬ.
4. น.ส. นนทพร สีหพนัธุ์ บธ.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. ธิชา  จ  าปาเปาะ กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  SBB501



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย สุรพล ล าเจียกเทศ สท. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาง มณีนุช เพช็รอินทร์ วท. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 เม.ย. 64 1 1. นาง สุจินดา สุวรรณ สฬ.
2 2. น.ส. พิราวรรณ  เพชร์แดง ทศ.

22 เม.ย. 64 1 3. นาย อุดมฤกษ ์ หงสกุล สค.
2 4. น.ส. สรันยภทัร  ลพสนัเทียะ บธ.

23 เม.ย. 64 1 5. นาย ทศันยั เพ่งจินดา วท.
2 6. นาง ทศันีย ์พรรัมย์ สก.

24 เม.ย. 64 1 7. นาง กฤษณา วลัยเ์ครือ กน.
2 8. นาย ไพโรจน์ พฤศวานิช สพ.

25 เม.ย. 64 1 9. นาง สุปราณี ฤทธิเรือง สธ.ป.
2 10. นาย กฤษฎา  น้าคณาคุปต์ ทศ.

11. นาย บุญเลิศ สวนม่วง สค.
12. นาง นิตยา ล าเจียกเทศ สก.
13. น.ส. นิภาพรรณ  ชมทิศ บธ.
14. นาง ธาริณี สุนา วท.
15. นาย ภราดร สุขสมัมากร สก.
16. นาย นฐัพล สุทธิรักษ์ กน.
17. นาย วิศวฒัน์ มีพรกิจ สพ.
18. นาย ศรัณย ์ ขนอม สธ.ป.

กรรมการกองกลาง
1. นาย วารุฒ  บุญปก สท.
2. น.ส. ภสัสร  โรจนดุล วท.
3. นาง ศรีไพร ไชยเดช สก.
4. น.ส. กุลชญา  บวัเขม็ สฬ.
5. นาย สมพล ศิริศฤงฆาร สค.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. ละมยั  เหมือนแกว้ กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  SBB502



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย วิศววิท ราชณรงค์ วท. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. น.ส ตรีนุช  ไพชยนตวิ์จิตร ศศ. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 เม.ย. 64 1 502 1. น.ส กรกนก สุวรรณไตย นต.
2 2. น.ส. นิภา ศรีศุภโชคชยั ศษ.

22 เม.ย. 64 1 503 1. นาย ธีระพงศ ์สุขสวสัด์ิ นต.
2 2. น.ส. ภิญญา คงทรัพย์ ศษ.

23 เม.ย. 64 1 504 1. นาง ยภุาพร อุดรพนัธ์ นต.
2 2. นาย วีระศกัด์ิ วาจาบณัฑิตย์ วท.

24 เม.ย. 64 1 505 1. นาย ธนชั  ทวีวาร มษ.
2 2. น.ส. อจัฉรา  ทวีสาร วท.

25 เม.ย. 64 1 506 1. น.ส วรรณนิภา  วงคปั์ญญา มษ.
2 2. น.ส. อรุณวรรณ บริพนัธ์ วท.

507 1. น.ส. นุชรี   เทพจั้ง สธ.
2. นาย กฤษณ์  ภิรมยรั์ตน์ สธ.

กรรมการกองกลาง
1. นาย เสถียร โรจนดุล วท.
2. นาย ณัทธร ธนะชานนัท์ ศศ.
3. นาง จิณห์นิภา ทาสุคนธ์ มษ.
4. นาย สามารถ บุญมาเลิศ ศษ.
5. นาง จิระพนัธ์  โรจนดุล วท.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. สายฝน  เช่ียวงาน กอ.
2. น.ส. เมชญา  พลรักษา กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ   ตึก  SWB5



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย โชคดี รักทอง บว. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาย ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ บธ. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 เม.ย. 64 1 1. นาย ธวชัชยั งามสมศรี สท.
2 2. นาย เทพพิทกัษ ์รักษาชาติ สท.

22 เม.ย. 64 1 3. นาย สนัต ์นรัษฎา กน.
2 4. นาย เสก รัตน์ธนพฒัน์ กน.

23 เม.ย. 64 1 5. นาย นาราวินทร์ แพรกม่วง สพ.
2 6. นาย จกัรกฤษณ์ ชยัศรี บว.

24 เม.ย. 64 1 7. นาย สมเจตต ์พร้ิงสกุล สฬ.
2 8. นาย สนัน่ชาติ แสงรัตน์ สก.

25 เม.ย. 64 1 9. นาย วสนัต ์สระพงั สก.
2 10. นาย ภทัรพล ม่วงสีสนัต์ สธ.ป.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. นาย จีราวฒัน์  รุ่งวีรทรัพย์ กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ   ตึก  VKB101



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย ไตรภพ จนัทะคุณ บธ. หนต

20 เม.ย. 64 1 2. นาง นฤมล ทองอ่อน นต. ผช.หนต.
2 3. นาย สุเมธ รุ่งโรจน์ กน. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. น.ส. อรนุช  วงคใ์หญ่ สนช.

22 เม.ย. 64 1 2. น.ส. สุรีรัตน์ หมัน่พลศรี พม.
2 3. นาง พิมลรัตน์ กองปัท สฬ.

23 เม.ย. 64 1 4. นาย พินิจ ผ่องใส กอ.
2 5. นาย อดิสุทธ  เชาวรินทร์ นต.

24 เม.ย. 64 1 6. น.ส. เทพปิญา  ทวีสิน บธ.
2 7. น.ส นนัทิชา รอดไทย มษ.

25 เม.ย. 64 1 8. น.ส. ปิยะฉตัร พิเชียรโสภณ ศษ.
2 9. นาย ศราวุฒิ วิชยั รศ.

10 นาง บุษบา สุขสวสัด์ิ กค.
11. นาย อ าพล กล่ินน่ิมนวล สพ.
12. น.ส. วรัญญา  ธาดาบุษบง สธ.ป.
13. น.ส. ณฐมน เรืองแกว้ สภษ.
14. น.ส. สุนารี  โห๊ะกา สนช.
15. น.ส สุชาดา แซ่เตียว กน.
16. น.ส. จุฑามาศ กฤษณะพนัธ์ บว.
17. น.ส. นลินี  พุมนวน นต.
18. น.ส. ประวีณา  บุญยงั บธ.
19. น.ส ปาริชาต ปอประสิทธ์ิ มษ.
20. น.ส. พลอยไพลิน วสุวฏัฏกุล ศษ.
21. นาย ธีระศกัด์ิ จินดามงั รศ.
22. น.ส. เอมิกา โซ๊ะวิเศษ สก.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ   ตึก  VKB301



-34-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. น.ส. อุไรวรรณ  สุริยธานีวงศ์ กค.
24. น.ส. อรอนงค ์ลายทิพย์ สพ.
25. น.ส. ปลายทอง ใยไธสง สธ.ป.
26. น.ส. อาริษา พูลเผือก สก.

กรรมการกองกลาง
1. นาย ภูวกร ฉตัรบวรธรรม บธ.
2. น.ส รัชนี ดะนุดิษฐ์ นต.
3. น.ส วชัราพร กิจรัตนวงศ์ กน.
4. น.ส. วราภรณ์ พรมพุทธ สภษ.
5. น.ส. สกาวรัตน์  แกว้มณี พม.
6. นาย กลด ช่างเกวียนดี สฬ.
7. น.ส. ศิริรัตน์ อุบลพงษ์ กอ.
8. นาง ละเอียด ทองเจริญ นต.
9. นาง จรรยาศิริ สวงโท ศษ.
10 น.ส วีรวลัย ์ตนัทิวากร รศ.
11. นาง อญัชนา เป่ียมศิริ สก.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. รัชญา  ฐานะวิภากร กอ.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาง สมพร ภูช านิ นต. หนต

20 เม.ย. 64 1 2. นาย ณรงค ์ผลดก วท. ผช.หนต.
2 3. นาย ปรีดา มานหมดั สท. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. น.ส. นนัทน์ภสั เพชรเกล้ียง สวอ.

22 เม.ย. 64 1 2. น.ส. ธนวรรณ  เมฆวิจิตร วศ.
2 3. น.ส. สุวรพร ด ารุง ปรด.

23 เม.ย. 64 1 4. นาย ทรงวุฒิ ใจสมุทร สค.
2 5. น.ส. สุภาภรณ์  อินทร์น้อย กจ.

24 เม.ย. 64 1 6. นาย จกัรพนัธ์  เจริญสุข บธ.
2 7. น.ส พทัณวดี มะริธง มษ.

25 เม.ย. 64 1 8. นาง กมลธร แสงนาค รศ.
2 9. น.ส. มาลินี ผลเจริญสุข สก.

10. นาง มณฑา ว่องวิกยก์าร สพ.
11. น.ส. บุบผา บงสนัเทียะ สธ.ป.
12. นาง พิมพณ์ดา  วรัตถธ์นานนัต์ วศ.
13. น.ส ปริษฎี ห้วงน ้า สปส.
14. นาย พลวฒัน์ เชนยพาณิชย์ สวอ.
15. น.ส. นฐัดา ชมภูศรี สค.
16. นาง ทชัฌา สุทธิตงักวิเชียร สธ.ป.
17. น.ส นริศรา สารรัตน์ นต.
18. นาย ธนบดี  ไชยวสุ บธ.
19. น.ส สุพาภรณ์ แสนใจ มษ.
20. น.ส ณัจฉรียา หมดัละ รศ.
21. น.ส. วลัฤดี โมอ่อน สก.
22. นาง วรัทยา รัมมะสิงห์ สท.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ   ตึก  VKB401



-36-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. นาย มานพ แสวงนอก สพ.
24. นาง ทฤฒมน อวนศรี สธ.ป.
25. น.ส อญัชลี เอกภกัดีวฒันกุล รศ.
26. นาย พีระ ช่างทอง สท.

กรรมการกองกลาง
1. นาง สุฑาภรณ์ สถิตย์ นต.
2. น.ส. ชุตินธร เกิดมีสุข วท.
3. นาย ธีรเดช ชนะกิจ สท.
4. นาย ไชยา  เลาะพ่ึง สท.
5. น.ส บุศยา แฟงทอง สปส.
6. นาย พลพิสิษฐ์   เพ่ิมทองพูล สวอ.
7. น.ส. ษิฬีมาศ สนธ์ิหอม ปรด.
8. นาย ด ารง จ  าแนกวงษ์ สค.
9. น.ส ปัญฑารีย ์ลอ้มลาย กจ.
10 น.ส. ศรัญญา เนียมฉาย บธ.
11. น.ส. รักชนก ภิรมยเ์นตร สก.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. วรรณพร  บวัแกว้ กอ.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาง กชพร ชิตวิมาน สวป. หนต

20 เม.ย. 64 1 2. นาง รุ้งระวี ชาติไทย สวป. ผช.หนต.
2 3. นาย พนัธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร วท. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 4. น.ส. พรรณทิพา จนัทร์เพง็ ศษ. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

22 เม.ย. 64 1 501 1. น.ส. ธนิษฐา  ไชยวสุ ทศ.
2 2. นาย ปิยะวศั  ช่างผาสุข วศ.

23 เม.ย. 64 1 3. นาย ธนภูมิ  สดุดี ศป.
2 4. นาย ศิริชยั นรจีน กค.

24 เม.ย. 64 1 5. นาง ดาราวรรณ  คล่องณรงค์ บธ.
2 6. น.ส. พชัรา เขม็ปัญญา ศษ.

25 เม.ย. 64 1 7. น.ส พิชชาพร จนัทร กผ.
2 8. นาง ทสัริน   โตนุช สธ.

9. น.ส. ชุลีรัตน์ กองทอง สก.
10 น.ส. สติพร  รักษายศ บธ.
11. น.ส. มลฤดี  เช้ือวงัค  า ทศ.
12. นาย ยทุธนา สมบติับูรณ์ พม.
13. น.ส. พรทิพย ์ เชิดสูงเนิน วศ.
14. นาง สนัตฤ์ทยั ลอ้มลาย บธ.
15. น.ส. ช่อทิพย ์ ภู่มณี ศป.
16. นาย สิรภพ  สมพรานนท์ ทศ.
17. นาย กมลพนัธ์   กาญจนวิสุทธ์ิ สธ.
18. น.ส. ณัฐนิช  ณรงคฤ์ทธิเดช สก.
19. น.ส ผาสุก กนิษฐสุต สวป.
20. นาย สุกิจ คุณวรรณา สท.
21. นาง ธนกร สิงห์มณีสกุลชยั กผ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ   ตึก  VKB5



-38-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

22. น.ส. นภาพร  เช้ือทอง สธ.
23. นาง สไบทิพย ์จิตรสงัวรณ์ ศศ.
24. นาย วลัลภ จนัทเรนทร์ สท.
25. นาง ชลภสัสรณ์ เตโช สวป.
26. นาย ปัญจะ ช่ืนอารมณ์ สก.

502 1. นาย เฉลิมชยั ทองพูน ตปท.
2. นาย อคัรเดช สุขบติั กก.
3. น.ส วนสร ทองศาสตรา ศศ.
4. นาง ปิยนุช เช้ืออาษา สท.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส ศรัญญา วิชยัเมือง สวป.
2. น.ส บุญญจิตต ์จิตตส์มนึก สวป.
3. นาย พีรณัฐ ชูชาติ วท.
4. น.ส. พรดารา เขตตท์องค า ศษ.
5. นาย จกัรพงค ์ พรหมคง สวพ.
6. นาง จิรัฐิติกาล  เป่ียมบุญ สวพ.
7. น.ส. กุลธาดา สอดทรัพย์ พม.
8. นาง เมตตา กสิผล กก.
9. น.ส. อาพรรณตรี โพธิสาขา กค.
10 น.ส. องัศุมาลิน อินปลอด บธ.
11. นาง หนูจีน ภูสพาน ศษ.
12. น.ส สรญา ซอเสียงเพราะ ศศ.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย ส ารวย  หาญห้าว สธ. หนต

20 เม.ย. 64 1 2. นาง วชัรินทร์ ตามประทีป สก. ผช.หนต.
2 3. นาง ศศิธร ต่อสกุล กผ. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. น.ส. ดรุณี เทาะชมด สวอ.

22 เม.ย. 64 1 2. น.ส. ณัฎฐ์นิชา ภู่อร่าม กอ.
2 3. นาย ปัณณวิชญ ์ คงทอง สม.

23 เม.ย. 64 1 4. นาย ประพนัธ์ ไชยชนะ สค.
2 5. น.ส. ณภทัร  ตองติดรัมย์ บธ.

24 เม.ย. 64 1 6. นาง จินตนา แนบชิด วท.
2 7. น.ส. อรอุมา  บุตรเร่ิม รศ.

25 เม.ย. 64 1 8. น.ส อรนุช พ่วงแพ สท.
2 9. น.ส. ธาตรี วิชยัเมือง กค.

10 นาย ประสงค ์มัง่มี สพ.
11. นาย ภทัรวงษ ์วจันะรัตน์ สธ.ป.
12. นาย พีรวสั อุดรพนัธ์ กอ.
13. นาย วิทยา หาญกลา้ กน.
14. น.ส. รุ่งเรือง  นนทะสาร สม.
15. น.ส. ทิพยว์รรณ  ตุม้วฒันะ สธ.ป.
16. นาย ไชยกร  นานนันท์ บธ.
17. น.ส วาสนา  ไชยว์งศ์ มษ.
18. นาย วรโรจน์วฒัน์ ด่านนิรภยั สพ.
19. น.ส. ดวงกมล เสง่ียมดี วท.
20. น.ส. ณัฐรดี บ  ารุงศกัด์ิ สธ.ป.
21. นาย อธิวฒัน์ จ  าปา สท.
22. นาย พงศธร  ล่องพริก กค.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ   ตึก  VPB201



-40-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. นาง พรทิพย ์เสนมา สพ.
24. นาย พิเชษฐ์ เกาะโพธ์ิ รศ.
25. น.ส. ชุติกาญจน์ จนัใด สธ.ป.
26. นาง ดาวเรือง สุทธิรักษ์ วท.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. ภาวินี   ตรีเดชี สธ.
2. นาย นิเวศน์ เน่าบู่ สก.
3. นาย พิษณุ ภูฆงั กผ.
4. นาย มนพนัธ์  ตั้งสกุล สท.
5. น.ส. ช่อฉตัร เสนาพิทกัษ์ สวอ.
6. นาย ศกัดา แวสะตงั กน.
7. น.ส. กาญจนา ละออ สม.
8. นาย ชนพฒัน์ สมพอง สค.
9. น.ส อญัชลี โตพ่ึงพงศ์ มษ.
10 นาย ปรีชาพฒัน ภูมิภาค รศ.
11. นาย วิชชา คชนนัท์ กค.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. วรนุช  หูมดา กอ.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย มนเฑียร อยูเ่ยน็ ศษ. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาง พิไลวรรณ มะนะสุทธ์ิ วท. ผช.หนต.
2 3. น.ส ธญัญพทัธ์ เลียบสวสัด์ิ กจ. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 4. นาย อิสระ ฮึงรักษา สท. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

22 เม.ย. 64 1 301 1. นาย ธนโชติ คงนวล กอ.
2 2. น.ส กญัจน์ชญา จงถาวร กจ.

23 เม.ย. 64 1 3. น.ส. ศิริพร พรมมา สค.
2 4. นาย เสาร์ ไชยเทศ บธ.

24 เม.ย. 64 1 5. นาย สุรชยั  แซ่ล้ิม รศ.
2 6. น.ส. พชัณี หนูพยนั สธ.ป.

25 เม.ย. 64 1 7. น.ส กญัญลกัษณ์ ลีนะเปสนนัท์ ศศ.
2 8. น.ส. พรพรรณ สิทธิสงัข์ กค.

9. นาย พฤฒินนัท ์แดงชาติแท ้ สวป.
10 น.ส. สุภาวรัตม ์วฒันสุภาพงศ์ กค.
11. น.ส. มารีณีย ์ซ่ีเล่ียง สธ.ป.
12. นาย อษัฎางค ์  ปาลิวนิช สธ.
13. น.ส. สายพิณ ริดมดั สพ.
14. นาย ปิยพทัธ์ ฟักบา้นใหม่ กอ.
15. น.ส ธนัยธร แยม้ยิม้ กจ.
16. นาง วรุณยพุา สิทธิเดช บว.
17. น.ส. วิมลรัตน์  ศรีรัตนกูล ศศ.
18. นาย นพชยั ชาญชยัศิลป์ สวป.
19. นาย พิเชษฐ์  กอนรัมย์ สธ.
20. น.ส. ฉตัรชนก  ป้อมแสง สธ.ป.
21. นาย สิทธิศกัด์ิ เฟ่ืองเงิน สพ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ   ตึก  VPB3



-42-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

22. นาง ยพิุน ชมโฉม นต.
23. นาง ทศันีย ์ชมอินทร์ บธ.
24. นาย วิโรจน์  เมืองโครต รศ.
25. นาง สุรีย ์พลดี บว.
26. นาย ยทุธนา พิมพจ์กัร สพ.

302 1. นาย ต่อเกียรติ เงินกอง สภษ.
2. น.ส. วชัราภรณ์   พรหมรักษ์ สธ.
3. นาย สมลกัษณ์ รุจิเพชร์ สพ.
4. น.ส. กญัฑกาญจน์ มานบ สธ.ป.

กรรมการกองกลาง
1. นาย พิชญุตม ์ค  าวชิรพิทกัษ์ ศษ.
2. น.ส. สุมิตรา เรืองพีระกุล วท.
3. น.ส ศศิธร  คุณสุวรรณ์ กจ.
4. นาย ทนงศกัด์ิ ศรีทรัพย์ สท.
5. นาย ธงทิว ปฏิสงัข์ สภษ.
6. น.ส. บุบผา กลกานนท์ กอ.
7. น.ส จินตนา พรหมรุ่ง กจ.
8. นาย ธีระพล ตางจงราช สค.
9. นาย เพชร ช่ืนชม นต.
10 นาย สมพงษ ์เช่ียวงาน วท.
11. น.ส อติกานต ์สุโข รศ.
12. นาย ทรงศกัด์ิ ช่วยบ ารุง วท.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. น.ส เกสรี  พงษส์งัข์ รศ. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาย ปฏิญญา บุญมาเลิศ มษ. ผช.หนต.
2 3. น.ส. ยพุาภรณ์ โสภารัตน์ สพ. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 4. นาย นิกูล กระฐินทอง สท. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

22 เม.ย. 64 1 401 1. น.ส. ชวาลี  ฉนัทศาสตร์โกศล สนช.
2 2. น.ส นนัทห์ทยั ศรีสอาด กน.

23 เม.ย. 64 1 3. นาย หาญณกร จินตะนานุช กอ.
2 4. น.ส. จารุพร   เพง็มะณี สธ.

24 เม.ย. 64 1 5. นาง สุพรรณี พร้ิงสกุล บว.
2 6. น.ส. ศศิธร ตณัฑวรรธนะ วท.

25 เม.ย. 64 1 7. นาย ศุภวฒัน์ บุญลกัขะ รศ.
2 8. น.ส. สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ สก.

9. นาง โสภา พฤกษไ์กรเลิศ สพ.
10. น.ส. หตัถวดี  สงัฆธรรม สธ.
11. น.ส. ศศิธร ช านิชลธิศ บว.
12. น.ส. กาหลง รอดแกว้ สธ.ป.
13. นาง เกษร  เจียวสว่าง สธ.
14. นาง รฐา  รัฐเตชานนท์ สนช.
15. น.ส กรรณิกา พิจจ๊ะ กบศ.
16. นาย อาณัติ วรรณสวสัด์ิ กอ.
17. น.ส. ลดัดา บรรเลงส่ง สธ.ป.
18. นาย ประนิตย ์โลหิตคุปต์ วท.
19. น.ส นลิณี เผ่าสิงห์ รศ.
20. น.ส. อรนุช รัตนโกสียกิ์จ วท.
21. นาย สุเทพ การทวี สก.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  VPB4



-44-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

22. นาย เจริญ ปักษีเลิศ สพ.
23. นาย สิรภพ   สารมิตร สธ.
24. น.ส. สุจารีย ์คงวฒันากุล บธ.
25. นาง อญัชลา ชาติด ารงค์ บธ.
26. นาย สถาน การัมย์ สธ.ป.

402 1. นาย สุภะชยั อวนศรี กก.
2. นาง ปวีณ์ริศา นามาบ วท.
3. นาย ไพฑูรย ์ ทางชอบ สพ.
4. น.ส. อญัชลี บุญจนัทึก สธ.ป.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส กฤษฎี ยวิคิม รศ.
2. นาย ธนกฤต ลออสุวรรณ มษ.
3. นาย ไชยยงค ์รัตนสาคร สพ.
4. นาย ประภวิษณ์ คงเจริญ สท.
5. นาย ชาญวิทย ์โมริพนัธ์ สท.
6. น.ส กาญจนา มงคลพินิจ กน.
7. นาย ธนิตศกัด์ิ เลิศบูรณะวฒัน์ กบศ.
8. นาง สุกญัญา จริตกาย กอ.
9. น.ส. พรรณวรา เพ่ิมพูล กก.
10. น.ส ประภาภรณ์ เช่ียวอุดมรัตน์ มษ.
11. นาย เชิดศกัด์ิ มงคลทิพย์ สพ.
12. นาย สรไกร   เปรมวงษ์ สธ.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. ทศันียพ์ร  ตาบประดบั กอ.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย สินาด ปริศวงศ์ สท. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. น.ส. มยรีุ ช านาญจิตร วท. ผช.หนต.
2 3. นาง นพรัตน์ ประไพทรัพย์ กผ. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 4. น.ส ภากมล สุขถาวร รศ. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

22 เม.ย. 64 1 501 1. น.ส. รุ่งนภา อินภูวา สวพ.
2 2. น.ส วนัดี หนูด า กน.

23 เม.ย. 64 1 3. นาย ชยพล  ทองรักศรี วศ.
2 4. น.ส. เนตรนภิศ พหลยทุธ ศษ.

24 เม.ย. 64 1 5. น.ส. ขวญัเรือน   พานแกว้ สธ.
2 6. นาย ขจรเดช  หนูทอง บธ.

25 เม.ย. 64 1 7. นาย ธนิก  ทวีวาร มษ.
2 8. นาง กนัตา ทองเจือ สพ.

9. น.ส. วาสนา  ยอมิน สธ.
10. น.ส. กนัยารัตน์ วงคเ์ครือศร บว.
11. นาง ปัญชลีย ์รัตนสิงห์ขรณ์ สธ.ป.
12. น.ส. จรรยา เกิดโถ บว.
13. น.ส. ธญัลกัษณ์ โพธิกุล สศว.
14. น.ส. ภิตินนัท ์ คงสง วศ.
15. น.ส. นิภานนัท ์จูฑะวนิช สธ.ป.
16. นาย วิรัตน์ ช านาญกิจ กบศ.
17. น.ส. ณัฐสุดา เชาวลิต กค.
18. นาย นิธิวชัร์  อมรมหพรรณ มษ.
19. นาย พิศาล คงถาวร สพ.
20. นาง วรรณี น่วมทนง สธ.ป.
21. นาย ชยัพรรณ  ช านาญณรงค์ สธ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  VPB5



-46-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

22. นาย ณัฏฐณิชา อรพินท์ บว.
23. นาย พณกฤษ  อุดมกิตติ บธ.
24. นาย ทิณกร ตรีไชย สธ.ป.
25. น.ส. ปภิญลดัดา ชาตินทุ บว.
26. น.ส. วรรณวิศา   ถึกเจริญ สธ.

502 1. น.ส. ศิวิไลซ์ เสริมศรี สศว.
2. นาย สมพงษ ์ผลทบัทิม สค.
3. น.ส. รุ่งศิริ  ผดุงรัตน์ บธ.
4. น.ส. มณฑิชา  เกตุนะ มษ.

กรรมการกองกลาง
1. นาย ภาณุวชั ชอ้นทอง สท.
2. น.ส. มนสันนัท ์ ศิริชยัสุทธิกร วท.
3. น.ส เบญจมาภรณ์ นามวงศ์ กผ.
4. น.ส วรรณเพญ็ รุจิหาญ รศ.
5. นาย อ านาจ สิงห์ตาลกง สวพ.
6. นาย ไพศาล ศรีเปารยะ สศว.
7. น.ส จิรวรรณ พรหมจนัทร์ กน.
8. นาย จิระพงษ ์ชูศรี กบศ.
9. น.ส. นิภาพร ร่มร่ืนบุญกิจ สค.
10. นาย สุรชยั ไพรินทร์ มษ.
11. นาย จิรพฒัน์ ตาดทรัพย์ สพ.
12. นาย กรพิณ   สอนเสน สธ.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. รุจิราพร  อินชิต กอ.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย ชุมพล พลวิฑูรย์ สท. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. น.ส ชนญัญา ไชยปัญญา สวป. ผช.หนต.
2 3. นาย ฉตัรชยั ตูจิ้นดา วข. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. น.ส. ระวิวรรณ์ จินดาวนิชย์ สฬ.

22 เม.ย. 64 1 2. นาย ส าเริง กระชิด บว.
2 3. น.ส. ปัญจรัตน์ เผือกประพนัธ์ สค.

23 เม.ย. 64 1 4. นาย ศุภกิจ  บุญเหลือ วท.
2 5. นาย ประวิทย ์จิตรจุล รศ.

24 เม.ย. 64 1 6. น.ส. พรรณชนก  ภูฆงั สก.
2 7. น.ส. กวิสรา ระดาสาร วข.

25 เม.ย. 64 1 8. น.ส. กฤศณิตชา ตาดทรัพย์ สพ.
2 9. นาย คมกฤชณ  วงคส์มบุญ สธ.ป.2

10. น.ส. ณัทรัชตา   ทะรีนทร์ สธ. 
11. น.ส. แกว้ตา  สมนึก บว.
12. นาย สมยศ หอมฟุ้ ง วข.
13. น.ส. เอกอร  เฉียบแหลม สก.
14. นาย สิทธิพนัธ์ ยงัชู สฬ.
15. นาย คมกลา้ สวนปาน สค.
16. น.ส. อนุสรณ์ สาตยวงค์ วท.
17. นาย ธนายทุธ์ วงคล์ะคร รศ.
18. นาย มาโนช ผาท า สก.
19. นาย กิตติพงษ ์บางแบ่ง วข.
20. นาย พฒันะ ลีลานิตยก์ุล สพ.
21. น.ส. นาเดียร์  มะหะหมดั สธ.ป.2
22. นาง พรรณพชัร  รักษาชาติ บว.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  KTB201



-56-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. น.ส. ภูวดี  บุญศรี สธ. 
24. น.ส. อารียา  ถ่ินวงษม์่อม สธ.ป.2
25. นาย ยทุธพงค ์ยงัสง่า สพ.
26. นาย สมพงษ ์รอดเล้ียง วข.

กรรมการกองกลาง
1. นาย ชลากร เอ้ือการยก์ร สท.
2. น.ส กมลทิพย ์จริตกาย สวป.
3. น.ส. พุทธชาติ บุญคล่อง วข.
4. น.ส. กญัญณ์พชัญ ์ยศไกรภพ สก.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. กรรณิการ์  มณีกระจ่าง วข.
2. นาง อารีย ์ บุญยงั วข.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. น.ส. ชชันี ศรแกว้ บว. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. น.ส. ณัฐธยาน์  วงษสุ์วรรณ บธ. ผช.หนต.
2 3. นาย ประพล เสียมไหม สท. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย ชานนท ์บุรพจิตร์ กอ.

22 เม.ย. 64 1 2. นาย จรัญ  เดชกระโทก สค.
2 3. น.ส. ธนนนัทน์ เตง็ใช่สุน กก.

23 เม.ย. 64 1 4. น.ส นนัทน์ภสั ศิริพลานนท์ สท.
2 5. น.ส. อศันีย ์แจ่มกล ่า วท.

24 เม.ย. 64 1 6. น.ส. สุชาวดี อินทอง สก.
2 7. นาย ธรรมรัตน์ ประทุม สท.

25 เม.ย. 64 1 8. น.ส. นุจนารถ เงินฉาย วข.
2 9. น.ส. ภนัทิลา จกัรผนั สพ.

10. น.ส. วานิช  คงบุญ สธ.ป.2
11. น.ส. ฤติมา  พนัธ์รุณ สธ.ป.
12. น.ส. กนกอร   พวงระยา้ สธ. 
13. นาย สุรเชษฐ์  โกมลสวรรค์ สธ.ป.2
14. นาย ด ารงค ์เพชรมณี กอ.
15. น.ส. สกาวเดือน ภู่โตะ๊ยา สค.
16. น.ส. อ าภา  จ่างเจริญ สธ. 
17. นาย อภิวฒัน์  จัน่เด๊ะ วท.
18. น.ส. สมภคั มิตรชอบ สก.
19. นาย อ าพร ไตรธรรม สท.
20. นาย นาวิน ศรีใส วข.
21. นาย ประมาณ ชยัสงค์ สพ.
22. น.ส. ศรันยญ์า เดชะสา บว.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  KTB301



-58-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. น.ส. พริญญา  ค  าหลา้ กก.
24. นาย บุญญฤทธ์ิ  เจริญสลุง สธ.ป.2
25. น.ส. กรนภา   ญาติวิสุทธ์ิ สธ. 
26. นาย ธราธิป บิลอบัดุลลา สพ.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. นทชา ป้ันเลิศ บว.
2. น.ส. ฐิติกุล สง่าศิลป์ บธ.
3. นาย ภคิณ  ศรแกว้ บธ.
4. นาย อนนัต ์เหลืองนภาเลิศ วท.
5. น.ส. จรรยา วงคส์ามารถ สธ.ป. เวน้ 24, 25 เม.ย. 2564

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. บุษณี  ศิริไธสง วข.
2. นาง แพงสี  ประเสริฐศรี วข.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. น.ส. ปนทัชา อนุสาสนนนัท์ วท. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. น.ส. อรชุลี นิราศรพ ศษ. ผช.หนต.
2 3. นาย สมเกียรติ หนัสงัข์ สท. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย ธีรพล  เถ่ือนแพ บธ.

22 เม.ย. 64 1 2. น.ส. นฤมล ศรีส าอางค์ กอ.
2 3. น.ส. อรวรรณ  บณัฑิต สธ. 

23 เม.ย. 64 1 4. นาย พลอย แสงลอย มษ.
2 5. น.ส. วรัญญา  ล้ีวิทยา สก.

24 เม.ย. 64 1 6. นาย ปภงักร  เอ้ือการยก์ร สท.
2 7. นาย จีรวฒัน์ คนซ่ือ วข.

25 เม.ย. 64 1 8. น.ส. ธารินทร์ สิงห์ทว้ม สพ.
2 9. น.ส. จุฑารัตน์  อิสโร สธ.ป.2

10. น.ส. สุวรรณรัตน์  หม่ืนนคร บว.
11. น.ส. พิมพช์นก  แผนกทาน กอ.
12. นาง นิศาชล  จนัทรานภาสวสัด์ิ บธ.
13. น.ส. ณัฏฐ์พิมาน  แกว้ยองผาง สท.
14. นาย สิทธิณัฐ  ล้ีวิทยา กก.
15. น.ส. ชนิตา   ทองไทย สธ. 
16. นาย เอกวชัร  พรจินดา สธ.ป.2
17. นาย เจริญ ศิริพนัธ์ มษ.
18. น.ส. ศิริพร แซ่อ้ึง สก.
19. น.ส. อรทยั โหมดสกุล บว.
20. นาย ธเนศร์ สละน้อย วข.
21. น.ส. ปรีดาภรณ์ เอ่ียมส าอางค์ สพ.
22. น.ส. ธนพร  กิจนาวา สธ.ป.2

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  KTB401



-60-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. นาย วีระยทุธ วงษศิ์ริ กก.
24. น.ส. สุดา  บุญซนั สธ. 
25. น.ส. สุวิมล  สุขทองค า สธ.ป.2
26. น.ส. ธารน์ ศีลเมือง สพ.

กรรมการกองกลาง
1. นาง นฤมล พิญญะพนัธ์ วท.
2. นาง สุนนัทา วิเศษสมิต ศษ.
3. น.ส ศิริพรรณ สุขสุเดช สท.
4. นาย ธนา ทองอยู่ สท.

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. นาง วาสนา  หมดัละ วข.
2. นาง ช้ิน  สว่างศรี วข.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย จิระศกัด์ิ กาญจนะ สท. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาง เพียงใจ ชูช่วยสุวรรณ สก. ผช.หนต.
2 3. น.ส. พจน์พิชชา จนัทร์ฟู กค. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาง เบญ็จมาศ เวียงหงษ์ สวอ.

22 เม.ย. 64 1 2. นาย อภิชาต ครุฑทอง กก.
2 3. น.ส. ชิดชนก  เรืองธนู นต.

23 เม.ย. 64 1 4. นาย สุวิชา  ตนัติวุฒิคุณ สธ.ป.2
2 5. น.ส ณิชชา ชวาลเวชกุล มษ.

24 เม.ย. 64 1 6. นาย พฒันา  สอดทรัพย์ รศ.
2 7. น.ส. สุฑามาส ดสัดูล สก.

25 เม.ย. 64 1 8. นาย ปพณ ปุณญะรักษิต วข.
2 9. นาง ดวงปกรณ์ ใจภกัดี สพ.

10. น.ส. ทิพยน์ที  ญาณโสภณ สธ.ป.2
11. น.ส. จิรัฎฐ์ปภา   พรศรีลากุล สธ. 
12. น.ส. นนัทน์ภสั เพชรสุก สธ.ป.
13. น.ส. ทศันีย ์มะหมดั สพ.
14. น.ส. ศิริภรณ์  นามพงษ์ กก.
15. นาย สุรชยั  พยงุทอง นต.
16. นาย เจนวิทย ์ อรัญอนนัตชยั มษ.
17. น.ส. สุดารัตน์ สุทธิรักษ์ วท.
18. น.ส. รัชชุดา  แตงร่มเยน็ รศ.
19. นาง วชัราภรณ์ ชูสตัยานนท์ สก.
20. นาย ประเชิญ เนตรวงศ์ วข.
21. นาย วิทยา ดิษฐาภรณ์ สพ.
22. นาย สุกฤษฎ์ิ  ฤทธิธรรม สธ.ป.2

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

      สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  KTB501



-62-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. น.ส. นงคราญ   มณีนาถ สธ. 
24. น.ส. ธนนัญา  ธีระธนานนท์ สธ.ป.
25. น.ส. ทิรชยั  ชายทวีป สธ.ป.2
26. นาย อานนัท ์ สนทอง มษ.

กรรมการกองกลาง
1. นาย เกียรติยศ เพชรชนะ สท.
2. น.ส. ฐาปนี เลขาพนัธ์ สก.
3. นาย ภูวดล บวัรอด กค.
4. นาย คชา อุกา สธ.ป. เวน้ 24, 25 เม.ย. 2564

เจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
1. นาง ศรีวรรณ  ภิรมยเ์สวก วข.
2. นาง ยพิุน  สงฆรั์กษา วข.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาง ผ่องศรี เสียมไหม วข. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาย หฤษฎ ์น่ิมรักษา วท. ผช.หนต.
2 3. นาย สหชยั ชชัวาลย์ ศษ. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. น.ส. ภทัราภรณ์  คงเจริญ สฬ.

22 เม.ย. 64 1 2. นาย วุฒิชยั ม่วงกล้ิง กอ.
2 3. นาย เอนก ชายทวีป นต.

23 เม.ย. 64 1 4. นาง นลินี ยิง่ยง มษ.
2 5. นาย วิสุทธ์ิ สุภาสยั วท.

24 เม.ย. 64 1 6. น.ส. นทัธมน  ศรีโท สธ.ป.2
2 7. นาง กรรณิการ์ อินทร์ประเสริฐ สก.

25 เม.ย. 64 1 8. นาย ณัฏร์ฐพล สุราอามาตย์ กผ.
2 9. นาง ประไพศรี ตณัฑพาทย์ วข.

10. นาง สมบูรณ์ คตภูธร สพ.
11. น.ส. กอบกิจ  เดชศิริ สธ. 
12. นาย พงศศ์กัด์ิ  งามสม สธ.ป.2
13. นาง อุไรวรรณ ไนท์ กผ.
14. น.ส. พรพรรณ  ยิม้จินดา สฬ.
15. นาง อรอนงค ์พุธทากูล กอ.
16. น.ส. สุธาสินี  พิสมยั นต.
17. นาย ทวีศกัด์ิ ลิขิตธรรม สธ. 
18. น.ส มณีรัตน์  สุทธิวานิช มษ.
19. นาย สามารถ ปากพลีนอก ศษ.
20. น.ส. เกษศิรินทร์ ทองเสน สก.
21. นาย ปวินท ์สว่างนุวตัรกุล กผ.
22. น.ส. กนกพร   ชูศรี สธ. 

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  PBB201



-48-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. น.ส. เพราพิลาศ สุขเกษม วข.
24. นาย หน่ึงชาย กล่ินนาค สพ.
25. น.ส. ศศิวิมล  เลาคา สธ.ป.2
26. นาย กิตติศกัด์ิ  คตภูธร สพ.

กรรมการกองกลาง
1. นาย ชยงักูร บวรชินมาศ วข.
2. น.ส. หน่ึงนุช สายป่ิน วท.
3. นาย เชน  ชวนชม ศษ.
4. น.ส. รุ่งทิวา แหยมใส สฬ.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย ประเสริฐ เยน็ประสิทธ์ิ มษ. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาย นนัทน์ธร  บรรจงปรุ ศษ. ผช.หนต.
2 3. นาง ทิพวลัย ์วงษธ์ญักรณ์ วข. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาง ละออ หวานวาจา ศศ.

22 เม.ย. 64 1 2. น.ส. อุษณีย ์ ศรีสวสัด์ิ สท.
2 3. น.ส. จนัทิพา  พุม่นิล กจ.

23 เม.ย. 64 1 4. นาย โพธ์ิ  โคตมา สธ.ป.2
2 5. นาย ณรงค ์อมรเทพ วท.

24 เม.ย. 64 1 6. นาง ภทัรภร คงโรจน์ รศ.
2 7. นาง จิรพร วีระพนัธุ์ สก.

25 เม.ย. 64 1 8. น.ส รสสุคนธ์ แกว้สีขาว สท.
2 9. นาย มงคล คมคาย วข.

10. นาย สราวุธ พงษช์าติ สพ.
11. นาย นรินทร์  ลาภอนนัต์ สธ. 
12. น.ส. มณชญา  สกักามาศ สธ.ป.2
13. นาง นวลจนัทร์ แนบชิด สท.
14. นาง วนัทนีย ์คุรุกิจก าจร ศศ.
15. น.ส ประภสัสร ศรีสถาน กจ.
16. น.ส. ชญาณ์ทิพย ์ดวงประเสริฐ์ วท.
17. นาย ปรันต ์จนัทนนท์ วท.
18. น.ส. สิริมนต ์ พงษส์งัข์ รศ.
19. น.ส. ชนิกานต ์บรรจมาตย์ สก.
20. นาย ชยัวฒัน์ มีวาสนา สวป.
21. น.ส. มณฑา ธรรมจริยาวฒัน์ วข.
22. น.ส. อุดมสุข แช่มชอ้ย สพ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  PBB301



-50-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. นาย ณัฐพงศ ์ ยิม้พราย สธ. 
24. น.ส. ฐาปนีย ์ ณ ระนอง สธ.ป.2
25. นาง อ าพร ประพฤติบตัร์ สพ.
26. นาย ประสิทธิชยั หนูอยู ่    สวป.

กรรมการกองกลาง
1. นาย เบญจบ์รรพต  โพธ์ิเกตุ มษ.
2. นาย ปิติพงศ ์กิจการ ศษ.
3. น.ส. อุษา ชา้งขนุน วข.
4. น.ส. พรรณนา เอ่ียมสุวรรณ์ วท.



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. น.ส. ชุติมา เล็กพงศ์ สธ.ป. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาย ธนกร ช่อไมท้อง สก. ผช.หนต.
2 3. นาง รุ่งฤดี  เรืองไกล กน. ผช.หนต.

21 เม.ย. 64 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. น.ส เอมอร  มัง่มีผล สวป.

22 เม.ย. 64 1 2. น.ส. เนาวรัตน์ บุญทอง กอ.
2 3. น.ส. จิราภรณ์ เศิกศิริ บธ.

23 เม.ย. 64 1 4. นาง สงัเวียน พาเฮือง มษ.
2 5. นาย ณุวริษฐ์  บางแบ่ง สก.

24 เม.ย. 64 1 6. น.ส กญัชริกา ยลวิลาศ กผ.
2 7. นาย วินิตย ์ทองชะอม วข.

25 เม.ย. 64 1 8. นาย สิทธิพงษ ์รุ่งทอง สพ.
2 9. น.ส. มีนา  สุขเจริญ สธ.ป.2

10. น.ส. รัฐพร  ล้ีเท่ียงธรรม สธ. 
11. นาย เชาวรัตน์  วิจิตรวงศว์าน สก.
12. น.ส. วลี น่วมศิริ ตสน.
13. น.ส. พรรณิภา สุขแพทย์ กอ.
14. น.ส. ดวงใจ กางการ บธ.
15. นาง วราภรณ์  เหมกุล สธ. 
16. น.ส. สุดาพร  เทพวนั สธ.ป.2
17. นาง สุนนัทา  วงศจ์ตุรภทัร มษ.
18. นาง เบญ็จา เกษศรี สก.
19. นาง ศศธร รุจิภกัตร์ กผ.
20. นาย ส ารวม ประเสริฐศรี วข.
21. นาย อสันีย ์จ  าปานาค สพ.
22. น.ส. สุกญัญา  ก าแกว้ สธ.ป.2

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563               

สถานท่ีสอบ  PBB401



-52-

วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

23. นาย กิติศกัด์ิ เสียงดี สธ.ป.
24. น.ส. ธนภร   ทองใส สธ. 
25. น.ส. วนิดา  ค  าเหล็ก สธ.ป.2
26. นาย นราธิป  ซุ่นอินทร์ สพ.

กรรมการกองกลาง
1. นาย ธนากร กณัฑาซาว สธ.ป.
2. นาย ญาณทศัน์ บุญทศ สก.
3. น.ส. พีระดา พิชิตปรีชา สธ.ป.
4. น.ส. กนกวรรณ รัตนศรีสุโข สธ.ป.
5. น.ส. เบญจวรรณ  จนัไทย สธ.ป.2 เวน้ 24, 25 เม.ย. 2564



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. นาย ส าราญ ค  าแพ กน. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. นาย สิทธิศกัด์ิ ศรีวนาภิรมย์ กน. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 เม.ย. 64 1 1. น.ส ดรุณพร สมณะ กน.
2 2. น.ส หาซูรี โตะตาหยง กน.

22 เม.ย. 64 1 3. น.ส ปพาวรินทร์ โตวฒันกูร กน.
2 4. น.ส สุมาลี นาสุริวงศ์ กน.

23 เม.ย. 64 1 5. น.ส ศิริพร แสนทา้ว กน.
2 6. นาย ชนะภยั  จนัทร์ด า กน.

24 เม.ย. 64 1 7. น.ส จิราภรณ์  วงศวิ์เชียร กน.
2 8. น.ส นิภาพร รุ่งเรือง กน.

25 เม.ย. 64 1 9. น.ส เอ้ืองฟ้า ชาตรี กน.
2 10. น.ส ทิพยสุดา สาระวารี กผ.

11. นาย อานนท ์เสาหดั สพ.
12. น.ส. ทิวาภรณ์ สิงห์ประทาน สวอ.
13. น.ส. ชวิศา เรืองนยัสุข สวอ.
14. น.ส. นภาพร เหล่าโนนคร้อ สวอ.
15. น.ส. วรากร บุญอ านวยลาภ สวอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563          

สถานท่ีสอบนกัศึกษาพิเศษ อาคารพ่อขนุรามค าแหงมหาราช (ห้องสโมสร)        



วนัเดือนปี คาบ ห้อง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 เม.ย. 64 1 หวัหน้าตึกและผูช่้วยหวัหน้าตึก
2 1. น.ส ธญัรัตน์ มณีมาส สวป. หนต.

20 เม.ย. 64 1 2. น.ส สุขฤดี สุขอนนัต์ ตปท. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 เม.ย. 64 1 1. น.ส พทัธนนัท ์สุพรรณ์ สวป.
2 2. น.ส ปพสัตร์พิชชา เพญ็จนัทร์ สวป.

22 เม.ย. 64 1 3. น.ส ภมรรัตน์ พวงสุดรัก สวป.
2 4. นาย ธานินทร์ สุขประเสริฐ    สวป.

23 เม.ย. 64 1 5. น.ส ซูไรณา  เทพทอง สวป.
2 6. นาย สรเดช รุ่งอรุณวศิน ตปท.

24 เม.ย. 64 1 7. น.ส อมัพิกา หมุดใหม่ ตปท.
2

25 เม.ย. 64 1
2

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563          

ตึกสอบนกัศึกษาสอบซ ้าซอ้น  อาคารเวียงค า (VKB101)


